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fot. konferencja prasowa

Katowice, 2 lutego 2016 r. – Autorzy koncepcji architektonicznych, m.in. krakowskiego Szkieletora –
Treimorfa, Muzeum Żydów Polskich POLIN oraz Domu Handlowego Vitkac w Warszawie, Starego
Browaru w Poznaniu oraz obiektu, w którym odbędzie się wydarzenie pod nazwą 4 DESIGN DAYS –
spotkają się w dniach 11‐14 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
W czterodniowym spotkaniu z design’em udział wezmą czołowi architekci i projektanci, producenci i
firmy usługowe, deweloperzy oraz mieszkańcy regionu.
Kompleksowa dyskusja o tym, co inspiruje i kreuje światowe trendy w architekturze i designie –
4 DESIGN DAYS – obejmie dwa dni (11‐12 lutego) dla profesjonalistów z kraju i zagranicy oraz dwa dni
(13‐14 lutego), które będą otwarte dla mieszkańców regionu.
4 DESIGN DAYS dla zawodowców oznacza prezentacje, panele dyskusyjne poświęcone trendom i
kierunkom rozwoju architektury i wzornictwa przemysłowego, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie
o sposób pokonania barier ograniczających rozwój polskiego designu młodego pokolenia, debaty o
wizji miasta przyszłości, rewitalizacji przestrzeni miejskiej i budowaniu piękna wspólnej przestrzeni.
W dniach 11‐12 lutego odbędą się także konferencje Property Forum, regionalne spotkanie
właścicieli i zarządców firm działających na rynku nieruchomości oraz Housemarket Forum Silesia –
konferencja poświęcona regionalnemu rynkowi mieszkaniowemu. Obu wydarzeniom towarzyszyć
będzie wręczenie nagród branżowych.
4 DESIGN DAYS zainauguruje wystąpienie Fokke Moerel z holenderskiej pracowni MVRDV, która
zajmuje się projektami związanymi z przestrzenią publiczną i kulturą oraz transformacjami
architektonicznymi, a także projektowaniem wnętrz. Zrealizowała wiele nagrodzonych projektów,

takich jak Biblioteka Book Mountain w Spijkenisse, transformacja architektoniczna wejścia do
Muzeum Stedelijk w Schiedam, Lloyd Hotel & Cultural Embassy w Amsterdamie czy Teletech Call
Center w Dijon (Francja). W czasie 4 Design Days w Katowicach Fokke Moerel weźmie udział
w dyskusji pt.: „Wyróżnij się albo zgiń – budowanie konkurencyjności w biznesie poprzez design",
zaprezentuje także projekt biurowca Bałtyk w Poznaniu. O miastach przyszłości – wyzwaniach,
wizjach, perspektywach, dyskutować będą podczas 4 DESIGN DAYS w Katowicach znani polscy
architekci: Andrzej M. Chołdzyński, prezes AMC Andrzej M. Chołdzyński, Ewa Kuryłowicz, wiceprezes
Kuryłowicz & Associates, Zbigniew Pszczulny, prezes JSK Architekci i Marta Sękulska‐Wrońska,
partner WXCA.
W ramach krótkich prezentacji cyklu „short stories“ architekci i inwestorzy zaprezentują takie
projekty jak Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, budynek
Szkieletor – Treimorfa w Krakowie, Stary Browar w Poznaniu, Hala Koszyki w Warszawie, Europejskie
Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach oraz Zamek Cieszyn, i inne.
4 DESIGN DAYS dla mieszkańców regionu (13‐14 lutego br.) to prezentacja użytecznych
i designerskich produktów, które podbijają światowe rynki lub wciąż czekają na odkrycie. W ramach
Dni Otwartych będzie można zobaczyć ekspozycję producentów mebli i wyposażenia wnętrz oraz
targi dizajnu niezależnego SILESIA BAZAAR Dizajn vol. 1. Organizatorzy zaplanowali dodatkowe
atrakcje w strefie dla dzieci oraz strefę gastro.
Gośćmi specjalnymi Dni Otwartych 4 Design Days będą gwiazdy telewizji: Omenaa Mensah, Natalia
Nguyen, Tomasz Pągowski oraz Zbigniew Urbański. W trakcie dwóch dni opowiedzą jak mieszkać
modnie i wygodnie, jakie są trendy w projektowaniu produktów wyposażenia wnętrz, jak poznać
prawdziwy design, jakie dizajnerskie gadżety warto mieć w każdym domu.
W trakcie 4 DESIGN DAYS zostaną zorganizowane także wystawy, m.in. 7m2 – Przegląd młodego
pokolenia śląskich architektów, której kuratorem jest krytyk architektury Marcin Szczelina, Najlepsze
Dyplomy ASP 2016, Koncepcje Architektoniczne w procesie inwestycyjnym – wystawa Marka
Tryzybowicza i Śląski przegląd Architektury Województwa – SPAW. 4 DESIGN DAYS, to największe
w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa, które
odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 11‐14 lutego 2016
r. Na 8 tys. m2 powierzchni wystawienniczej spotka się ponad 100 wystawców oraz 250 prelegentów
w kilkudziesięciu sesjach tematycznych. Spodziewanych jest 3 tys. gości biznesowych i 20 tys.
uczestników części wystawowej.

